
: قسسال وسسسط حل هذا )) إذا ظلموا للذين أن (( ولويخالف:  ما طيب
معلله ومثللله جميعللا الضرض فللي مللا ظلمللوا للللذين أن (( ولللو
ظلمسسوا, للسسذين أن ) لسسو) القيامة يوم العذاب سوء من به لفتدوا
تشسسمل أنهسسا التفسسسير فسسي نحسسن بينسسا لكسسن  يبين ولم يفسرها لم المؤلف
يظهسسر دونسسه, ولكسسن مسسا وهسسو الشرك, والغصسسغر وهو البكبر الظلم تحتمل
الضرض فسسي مسسا ) أي) معه (( ومثله البكسسبر بهسسا المسسراد أن أعلسسم والله
إليه.  مضافا معه ومثله

)) ظهللر لهللم وبدا القيامة يوم العذاب سواء من به (( لفتدوا
 والمؤلسسف" )) يظنللون يحتسللبون يكونللوا لم ما الله من (( لهم

فسسرق بدأ, وبينهمسسا ويقال بدا يفسره, ويقال ل الواضح الشيء الله ضرحمه
بسسدا بسسدوا المصسسدضر فسسي الول في ابتدأ, ويقال بمعنى ظهر, بدأ بمعنى بدا

بدء, طيب.  بدأ الثاني بدوا, وفي
ما (( بهم  نزل)) وحاق كسبوا ما سيئات لهم (( وبدا: "  يقول 

نسسزل أي العذاب بهم حاق يعني"  العذاب )) أي يستهزئون به كانوا
ول نللرد ليتنللا (( يا:  يقولون وبكانوا وعرفوها سيئاتهم لهم بهم, وبدت

(( بللل:  تعسسالى الله ) قال) المؤمنين من ونكون ضربنا بآيات نكذب
نهللوا لمللا لعللادوا ضردوا ولللو قبللل مللن يخفون كانوا ما لهم بدا

بالله.   ) نعوذعنه)
الجنس بالنسان المراد  يعني" جنس )) أي النسان مس " (( فإذا

المراد أن الظاهر أن فيه تكلمنا مما تبين والكافر, ولكن المؤمن فيشمل
الخسساص بسسه يسسراد السسذي الخسساص, والعسسام بسسه أضريسسد عاما الكافر, فيكون به

لهللم قال (( الذين:  تعالى قوله بكثرة, مثل العربية اللغة في موجود
النساس بكسل ليسس أنه نعلم ) فنحن) لكم جمعوا قد الناس إن الناس

أنسسه نعلم أيضا لكم جمعوا قد الناس واحد, وإن القائل يقولون, بل جاءوا
بني بكل معينين, أما أناس أو واحد المراد جمعوا, وإنما الناس جميع ليس
القسسول المؤلسسف, وعلسسى بكلم علسسى الجنسسس هنا بالنسان ل, فالمراد آدم

الكافر.  اخترناه الذي
)) إنعامللا (( نعمللة )) أعطينللاه خولنللاه إذا ثللم دعانا " (( ضرضر

إنعامسا, أي نعمة  قوله: خولناه)) " علم على أوتيته إنما قال (( منا
الشيء يعني المنعم عطاء المنعم, والنعمة فعل النعام لن نظر هذا في

بمسا النعمسة نفسسر أن أو بالنعسام النعمسة نفسر أن أليق المعطى, وأيهما
يعنسسي التخويل أيضا, لن الواقع الظاهر, وهو هو الثاني ؟ النسان أعطيه
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وغيسسر ومسابكن وزوجات وضرزق أولد من النعمة وهو مخول شيئا هناك أن
هذا. 

 وهسسذا" أهللل للله )) أني الله من علم على أوتيته إنما " (( قال
حسسذق علسسى  أي)) علم (( على:  الثاني الية, والقول في القولين أحد

. نعم أعلم فعلت, والله فيما ومهاضرة
...:  الطالب
النسسسان يخلسسق مسسا بعسسد : هسسذا نعسسم, يقولسسون الفطرة : نعم, على الشيخ
ويفخسسر بنفسسسه يعسستز يعنسسي أنه النسان طبيعة الشيء, لن هذا إلى يميل

. نعم الصواب هو ذبكرناه ما حال بكل على غيره, لكن وينسى بنفسه
...:  الطالب
المقولة, نعم.  هذه قالها : قد الشيخ

فسسي خسسولت, الهسساء السسذي أوتيسست خول, إنما ما إلى قوته, يرجع يجتمع أي
.  المخول, نعم على يعود أوتيته

تشريف, وإذا إضافة الضافة هذه في يكون الشيء إضافة : هل الطالب
فيهسسا ) دخسسل) عبللادك بين تحكم (( أنت:  قوله معنى فهل بكذلك بكان

 ؟ أقوام
خلسسق إضسسافة وجل عز الله إلى يضاف قد الله إلى : نعم, الضافة الشيخ

غصاضر عاما بكان عام, فإذا العبادة تشريف, فهنا إضافة يكون وتكوين, وقد
العبوديسسة أضسسيفت يعنسسي خاغصسسا بكسسان والتكوين, وإذا الخلق ؟ أيش المراد

.  للتشريف فهذا بصفة موغصوفين لجماعة أو معين شخص إلى
العبد يعرف متى بنعمة العبد على امتن إذا وتعالى سبحانه : الله الطالب

 ؟ امتحان أو امتنان هذا أن
الفوائسسد, لكسسن بيسسان فسسي اللسسه شسساء إن سيأتينا السؤال : نعم, هذا الشيخ
علسسى بكسسان امتنسسان, وإذا فهسسو طسساعته علسسى مسسستقيما بكان إذا ذلك يعرف

.  امتحان, نعم فهو العكس
...:  الطالب
يقصد هو عباده, ل قصده هو إضافة, ل فيه ما إضافة, هنا فيه : ما الشيخ

يقتضسسي اللسسه إلسسى اللسسه, والمضسساف إلسسى عبسساد تضسساف عباد, يقول: بكيف
والمسؤمن, والكسافر الكسافر يشسمل هنسسا العبسساد أن نقسول ونحن التشريف

هذا, وعلى هذا على يكون الله إلى المضاف للتشريف, فنقول أهل ليس
. نعم

...:  الطالب
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معانسسد, عليه, لكنه هو على الحق يعلم معاند الكفاضر بعض : ل, فيه الشيخ
نعم. 

ملا سلليئات سيصليبهم هلؤلء مللن ظلمللوا (( واللذين:  القسساضرئ
لمللن الرزق يبسط الله أن يروا لم أو بمعجزين هم وما كسبوا
).) يؤمنون لقوم ليات ذلك في إن ويقدضر يشاء
تفسسسير عسسن نتكلسسم أننسسا الرجيسسم, أظسسن الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ

دعانللا ضر النسان مس (( فإذا:  وتعالى سبحانه الله المؤلف, قال
فتنللة هي بل علم على أوتيته إنما قال منا نعمة خولناه إذا ثم

أظن, نعم.  هنا ) إلى) يعلمون ل أكثرهم ولكن
العبللد بها يبتلى )) بلية (( فتنة القولة )) أي هي : " (( بلقال

قالهسسا, ولكسسن السستي القولسسة بالفتنة المراد أن المؤلف عليه جرى ما  هذا"
بكسسان السستي الحال إياه, أو الله أعطاها النعمة, التي هي الفتنة أن الصحيح

بنعمسسة, فهسسذه وأبسسدل عنسسه الضسسر ضرفسسع ثم الضر مسه قد بكان حينما عليها
والخير بالشر (( ونبلوكم:  تعالى الله العباد, قال بها الله فتنة, يفتن

).  ) ترجعون وإلينا فتنة
وامتحان استدضراج التخويل )) أن يعلمون ل أكثرهم " (( ولكن

مرجسسع على غائب وهو الضمير عاد الناس, وإنما أبكثر أي أبكثرهم  ولكن"
النسان أبكثر أي أبكثرهم المراد أن والسياق, ويحتمل للقرينة مذبكوضر غير
ل المعنسسى باعتبسساضر النسان على عاد هنا الضمير النسان, فيكون بني أي

: بماذا قائل قال وامتحان, إذا استدضراج التخويل أن اللفظ, وقوله باعتباضر
 ؟ وامتحان استدضراج التخويل أن نعلم

سبحانه الله ونعم المعصية على مصرا النسان بكون ذلك نعلم فالجواب
أنما كفروا الذين يحسبن (( ولتعالى:  الله عليه, قال تترى وتعالى
ولهللم إثمللا ليللزدادوا لهم نملي إنما لنفسهم خيرا لهم نملي
مقيسسم وأنت عليك ينعم الله ضرأيت العلمة, إذا هي ) فهذه) مهين عذاب

وأنت عليك ينعم الله ضرأيت إذا استدضراج, أما ذلك أن فاعلم معصيته على
تعسسالى: اللسسه ونعمسه, قسسال فضسسله زيسادة مسن هسذا أن فاعلم بطاعته قائم

). ) لزيدنكم شكرتم (( لئن
وقللومه كقللاضرون المللم )) من قبلكم من الذين قالها " (( قد

بعد قالوا أي قبلهم من الذين قالها المقالة, قد بهذه  أي" بها الراضين
قسسد ) وهسسذا) عنللدي علللم على أوتيته (( إنما:  النعم الله أعطاه أن

فسي قسومه علسى خسرج القصص, حين سوضرة في قاضرون عن به الله غصرح
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وأحسللن الللدنيا مللن نصلليبك تنس (( ل:  له وقالوا زينته, فنصحوه
ل الللله إن الضرض فللي الفسللاد تبغللي ول إليك الله أحسن كما

)  فالمقالسسة) عنللدي علللم على أوتيته إنما قال المفسدين يحب
لسسه حصسسل ما أن بعمله, فيظن يعجب النسان أن سبق المقالة, وقد هي
وجل.  عز الله فضل من أنه مع عمله بسبب النعم من

نافيسسة, وقسسد هسسذه ) مسسا) يكسللبون كللانوا ملا عنهللم أغنللى (( فملا
أي) ) كسللبوا مللا سلليئات (( فأصللابهم"  سسسبق فيمسسا شسسرحناها
مسسن الجسسزاء لن نفسسسها بالسسسيئات عسسبر السسسيئات, ولكنسسه  أي" جزاؤها

يزيد.  ل لها مقابل العمل, وهو جنس
قريللش )) أي هللؤلء مللن ظلمللوا " (( والللذين:  المؤلسسف قسسال

))  بفللائتين بمعجزيللن هم وما كسبوا ما سيئات (( سيصيبهم
سسسنين سبع  قحطوا" عليهم وسع ثم سنين سبع فقحطوا عذابنا
اجعلهللا ( اللهم:  قسسال حيسسن  وسسسلم وآله عليه الله غصلى النبي بدعوة

شسسديدا, قحطسسا سسسنين سبع   فقحطوا) يوسف كسني سنين عليهم
دخان بكأنه غبش وبينها بينه فيحول السماء يتراءى منهم النسان أن حتى
والتعب.  الجوع شدة من
... ويقدضر يشاء لمن الرزق يبسط الله أن يعلموا لم (( أو:  قال

. سبق فيما أخذناها اليوم, والفوائد دضرس مبتدأ آخره, هذا ) إلى)
...:  الطالب
 المؤلف.  مع نمشي : طيب, أجل الشيخ

يشاء (( لمن )) يوسعه الرزق يبسط الله أن يعلموا لم " (( أو
أن  والحقيقسسة" ابتلء يشللاء لمللن )) يضلليقه (( ويقدضر )) امتحانا

: تعسسالى اللسسه ابتلء, قسسال وبكلهمسسا امتحسسان بكلهمسسا والتضسسييق التوسسسعة
مشسسى ) لكسسن) ترجعللون وإلينللا فتنللة والخيللر بالشر (( ونبلوكم

واحد.  التعبير, والمعنى اختلف باب من هذا على المؤلف
البسسسط بهسسذا أي"  بلله) ) يؤمنللون لقللوم للت ذلللك في " (( إن

عسسرف وتضسسييقه وببسسسطه وجسسل عسسز بالله أي بذلك آمن والتضييف, فمن
وتعالى.   سبحانه الله حكمة بذلك
. آخره ) إلى... ) النسان مس (( فإذا:  قوله من الفوائد نأخذ
الشدائد, وهسسذه عند تعالى الله إلى يلجأ النسان : أن الية هذه فوائد من

. قلبه نكس من إل عنها يتخلف ل فطرية طبيعة
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أشسسد غيسسره الله مع يدعون الذين زماننا في المشربكين فوائدها: أن ومن
مسهم الرخاء, وإذا في يشربكون إنما السابقين السابقين, لن من شربكا
بكمسا الشسدة حسال فسي يشربكون فإنهم اللحقين الله, أما إلى لجئوا الضر

فلن, يسسا فلن يا فلن يا نادوا الضر أغصابهم الرخاء, إذا حال في يشربكون
فطسسر السستي للفطسسرة مخسسالف أيضسسا الولين, وهذا من شربكا أشد هذا نعم

يكشسسف أنسسه يسسؤمن بمن إل الشدائد عند يلجأ ل النسان عليها, لن الناس
. الشدائد هذه
اللسسه نعمسسة نسي بالنعمة أغصيب إذا النسان : أن الكريمة الية فوائد ومن

غيرها. إلى وأضافها
(( إنمللا:  يقول بالنفس, حيث العجاب : ضرضر الكريمة الية فوائد ومن

) .) عندي علم على أوتيته
بسسالنقم يبتلسسي بكمسسا بسسالنعم يبتلي تعالى الله : أن الكريمة الية فوائد ومن

((:  والسلم الصلة عليه سليمان قال ) وقد) فتنة هي (( بل:  لقوله
) . ) أكفر أم أأشكر ليبلوني ضربي فضل من هذا
المسسسألة, أي هسسذه عن غافلون الناس أبكثر : أن الكريمة الية فوائد ومن
علسسى دليل النعم أن فيظنون  بالنعم يبتليهم وتعالى سبحانه الله بكون عن

مسسا علينسسا غاضسسبا اللسسه بكان : لو ويقولون معاغصيهم في فيستمرون الرضا
يدل ل " عطاه:  المشهوضرة العباضرة يقول من العامة من أعطانا, ولكن

بسساب مسسن هسسذا يكسسون ضرضسساه, قسسد علسسى يسسدل ل الله  عطاء" ضرضاه على
النعم السستدضراج ك حستى ب (( ول:  تعسالى اللسه قسال النسسان, وقسد يهل

نملللي إنمللا لنفسهم خير لهم نملي أنما كفروا الذين يحسبن
أنسسه وسسسلم وآلسسه عليسسه اللسسه غصلى النبي عن ) وغصحإثما) ليزدادوا لهم
 .) يفلته لم أخذه إذا حتى للظالم ليملي الله ( إن:  قال
نن من الناس من : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن العلم في عليه الله م

مسسن هسسذا حقائقهسسا, يؤخسسذ علسسى الموضر فعرفوا والتأمل والتدبر والفراسة
.  القل ضد البكثر ) فإن) (( أكثرهم:  قوله
لن ) أييعلمون) (( ل:  لقوله العلم : فضيلة الكريمة الية فوائد ومن

بها. فيتعظون وامتحان ابتلء وأنها الموضر هذه مثل يعرفون يعلمون الذين
مللا عنهم أغنى فما قبلهم من الذين قالها (( قد:  تعالى قال ثم

) .) يكسبون كانوا
(( قد:  لقسسوله بعضسسا بعضسسه يتبع الشر : أن الكريمة الية هذه فوائد من

) . ) قبلهم من الذين قالها
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وسسسلم, فسسإن آلسسه وعلسسى عليسسه اللسسه غصلى الرسول : تسلية فوائدها ومن
. سبق من قاله قد عصره في هذا قالوا الذين هؤلء
أن بكمسسا  بهسسا يقتسسدون قدوة الشر لهل : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
اللسسه غصلى النبي عن الحديث في جاء بها, ولهذا يقتدون قدوة الخير لهل
أجرهللا فللله حسنة سنة السلم في سن ( من:  وسلم وآله عليه

السلللم فللي سللن القيامة, ومللن يوم إلى بها عمل من وأجر
القيامللة يللوم إلللى بها عمل من ووزضر وزضرها فعليه سيئة سنة

(. 
فسسإنه جسساه أو مال من النسان بكسبه ما بكل : أن الكريمة الية فوائد ومن

يكسللبون كانوا ما عنهم أغنى (( فما:  لقوله شيئا الله من يغنيه ل
اللسسه مسسن عنسسه تغنسسي ل الضرض, فإنهسسا فسسي غصسسنعة أقوى بكسب لو ) حتى)

منسسه واحسسدة بكلمسسة أتلفها القوة هذه يتلف أن وجل عز الله أضراد شيئا, إذا
).) فيكون كن له يقول أن شيئا أضراد إذا أمره (( إنما

اللسسه, حيسسث إلى اللجوء النسان على يجب : أنه الكريمة الية فوائد ومن
عنسسه تغنسسي ل غيسسره أو زوجسسة أو ولسسد أو جاه أو مال من بكسبه ما جميع إن
. وجل عز الله إلى ؟ يرجع من إلى شيئا, إذا الله من

كللانوا (( ما:  لقسسوله الجبريسسة علسسى الكريمة: الرد الية هذه فوائد ومن
ا بكسسب النسسان عمسل ) فإن) يكسبون فيقولسون: إن الجبريسة لسه, أم

بكسسسبا يكون عليه, فل ومجبر عليه مرغم لنه له بكسبا ليس النسان عمل
إليه.  يضاف ول له
ظلمللوا والذين كسبوا ما سيئات (( فأصابهم:  تعالى الله قال ثم

) .) بمعجزين هم وما كسبوا ما سيئات سيصيبهم هؤلء من
: لقسسوله العمسسل قسسدضر علسسى تكسسون العقوبسسة : أن الفوائد من الية هذه في

ولكسسن سسسيئات ليسسست أغصسسابهم السسذي أن  مسسع)) سيئات (( فأصابهم
. عنه بالعمل يعبر أن غصح العمل جنس من الجزاء بكان لما أنه جزائها, إل

النسسبي عهسسد فسسي بكسسانوا السسذين هؤلء : تهديد الكريمة الية هذه فوائد ومن
: لقسسوله الوليسسن أغصسساب مسسا يصسسيبهم أن وسسسلم آله وعلى عليه الله غصلى

) .) كسبوا ما سيئات سيصيبهم هؤلء من ظلموا (( والذين
الهلك. في غصاحبه يوقع الظلم, لنه : شؤم الية هذه فوائد ومن
لنفسسسه ظسسالم ؟ لمسسن ظسسالم, ظسسالم فهو الله عصا من : أن فوائدها ومن

من محترم أحد على جنى الغير, فلو إلى معصيته تعدت إن لغيره وبكذلك
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السسذميين, الكفر أهل من غيرهم أو ذمي نصراني أو ذمي يهودي أو مسلم
لغيره.  وظالما لنفسه ظالما يكون فإنه
(( ومللا:  لقسسوله ويعجزه الله يفوت أحد ل : أنه الكريمة الية فوائد ومن
الجاهلي:  الشاعر قال ) وقد) بمعجزين هم
  الغالب ليس المغلوب والشرم   الطالب والله المفر أين
الضرض.   في ول السماء في ل الله يفوت أو وجل عز الله يعجز أحد فل
يشللاء لمللن الرزق يبسط الله أن يعلموا لم (( أو:  تعالى قال ثم

آخره.  ) إلى... ) ويقدضر
الضسسر أغصسسابه إذا النسسسان عن تكلم ظاهر, لنه قبلها بما الية هذه اضرتباط

. الله بيد بكله المر بأن ذلك عقب النعمة, ثم أغصابته وإذا
اللسسه, بسسسط عنسسد مسسن شيئا بكل بأن هؤلء : تقرير الكريمة الية فوائد من

يعلموا لم (( أو:  لقوله ذلك يعلمون وهم الله عند من وتضييقه الرزق
.  التقرير يفيد التربكيب هذا مثل ) فإن)

أن ) وليعلسسم) يشللاء (( لمللن:  لقوله لله المشيئة : إثبات فوائدها ومن
ليسسست أنسسه بالحكمسسة, أي مقسسرون فسسإنه بالمشسسيئة اللسسه علقسسه شسسيء بكل

مقرونسسة مشسسيئة ل, هسسي عفسسوا تسسأتي هكسسذا مجسسردة مشسسيئة اللسسه مشسسيئة
أن إل تشللاءون (( وما:  تعسسالى قسسوله ذلسسك علسسى بالحكمسسة, والسسدليل

مشسسيئتهم أن بيسسن ) فلمسسا) حكيمللا عليمللا كللان الللله إن الللله يشاء
. وحكمة علم على مبني هذا أن بين الله بمشيئة

والحسسذق, بالشسسطاضرة يحصسسل ل الرزق : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
ويقدضر.  يشاء لمن الرزق يبسط الله عند من هو وإنما
ل, ؟ السسسباب نبطل أن ذلك معنى هل علينا أشكل الفائدة بهذه قلنا فإذا
(( هللو:  تعالى الله تضييقه, قال لنتحاشى الرزق بسط أسباب نفعل بل

ي فامشلوا ذلول الضرض لكم جعل الذي ملن وكللوا مناكبهلا ف
في مشينا إذا ضرزقه, لنا من نأبكل وأن بمنابكبها نمشي أن )  فأمر) ضرزقه

. ضرزقه من فأبكلنا حصل الرزق أسباب في وسعينا المنابكب
: (( يبسسسط لقسسوله وسسسلطانه اللسسه ملسسك : تمسسام الكريمة الية فوائد ومن

دل )) وهسذا ويقدضر اضرض ل وأنسه والسسلطان الملسك بكمسال علسى ي لسه مع
. وتعالى سبحانه

لقوله اليات ومعرفة للهتداء وسيلة اليمان أن الكريمة الية فوائد ومن
معلقسسا الحكم هذا بكان ) وإذا) يؤمنون لقوم ليات ذلك في (( إن: 

بقسسوته يقسسوى فإنه وغصف على علق ما أن القاعدة الوغصف, فإن هذا على
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يقسسوى فسسإنه وغصسسف علسسى علسسق حكسسم القاعدة, بكسسل هذه بضعفه ويضعف
الله آيات من للنسان  ظهر اليمان قوي بكلما بضعفه, إذا ويضعف بقوته

معرفسسة ضسسعفت اليمسسان ضسسعف اليمان, وبكلما ضعف مع له يظهر لم ما
والسستي السسوحي مسسن وجسسل عسسز اللسسه ينزلهسسا السستي لليسسات وإدضرابكه النسان
القضاء.   من يقدضرها

أنفسلهم على أسرفوا الذين عبادي يا (( قل:  تعالى الله قال ثم
بسأني ,أبلغهسم بذلك عبادي  أبلغ يعني ) قل) الله ضرحمة من تقنطوا ل

فتضسسيف عبسسادي يسسا محمسسد يا أنت : قل نقول أن يصح عبادي, ول يا أقول
السسذين عبسسادي أقسسول: يسسا أنسسي عبسسادي أبلسسغ ل, المعنى نفسك إلى العبادة
 ؟ التفسير هذا قلنا أنفسهم. ولماذا على أسرفوا

السسذين عبسسادي : يسسا للنسساس قسسال لسسو وسسسلم وآله عليه الله غصلى النبي لن
للنسساس قسسل المعنى الكلم,  ولكن يستقيم ل أنفسهم, فإنه على أسرفوا

أنفسللهم علللى أسرفوا الذين عبادي (( يا:  أقول بأني أبلغهم أي
ننطوا ل ننطوا؛ أخرى: ل  وقراءة)) الله ضرحمة من تق (( يللا:  وقوله تق

العسسام, يعنسسي بسسالمعنى والعبسساد الخسساص بالمعنى العباد  يشمل)) عبادي
القول.  هذا مثل لهم يقال الكفاضر حتى

فسسي الحسسد جسساوزوا  أي)) أنفسللهم علللى أسرفوا (( الذين:  وقوله
حسق يرعاهسا أن نفسسه ضرعايسة في النسان على النفس, والواجب ضرعاية

فقسسد يفعسسل لسسم يفسدها, فسسإذا ما ويتجنب يصلحها بما يقوم بحيث ضرعايتها
علسسى إسراف هذه سرق, السرقة : ضرجل ذلك نفسه,  مثال على أسرف
هسذا الخمسر شسرب السرقة, ضرجسل من النفس حماية الواجب لن النفس
مجاوزة لنه النفس على إسراف لصنم سجد النفس, ضرجل على إسراف
للحد. 
متقسساضرب, معناهمسسا واليسسأس ) القنسسوط) الله ضرحمة من تقنطوا (( ل
أنسسه فمعسسروف اليسسأس اليسسأس, وأمسسا أشد القنوط بأن بينهما فرقوا لكنهم
ضرحمللة مللن تقنطوا (( ل الشيء حصول في المل وعدم الرجاء عدم
إلسسى أو فاعسسل إلسسى مضسسافة هنسسا لكسسم,  فرحمسسة اللسسه ضرحمسسة ) مسن) الله

 ؟ الرحمة تكون إيابكم, وبماذا الله ضرحمة من الفاعل, أي إلى ؟ المفعول
ويتسسوب والستغفاضر التوبة إلى ضرجل وجل عز الله يهدي بأن الرحمة تكون

افعسسل بغيسرك, ولكسن ول بنفسسسك ل اللسه ضرحمسسة مسن تقنط ل عليه, فأنت
اللسسه, ضرحمسسة مسسن أقنسسط ل نفسه: أنا على مسرف قائل قال السبب, فلو

استمرضرت إذا غلط, لنك : هذا عليها, نقول مستمر المعصية يفعل ولكنه
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القنسسوط ذميسسم, ل الطرفيسسن الله, وبكل مكر من آمن فأنت المعصية على
السسسبب, افعسسل : افعل نقول الله, لكن مكر من المن ول الله ضرحمة من

الله.  ضرحمة من تقنط ول السبب
هللو (( إنلله الشرك من تاب ) لمن) جميعا الذنوب يغفر الله (( إن

ويتجسساوز يسسسترها أي السسذنوب, يغفسسر يغفسسر اللسسه ) إن) الرحيم الغفوضر
الذي هو المغفر, المغفر من ؟ أيش من مشتقة المغفرة لن عنها, وذلك

أن السهام, ومعلوم يقيه أن أجل من القتال وقت في الرأس على يوضع
اغفسسر : ضرب قلسست إذا فسسأنت هسسذا وقاية, وعلسسى وفيه ستر فيه المغفر هذا

يسسسترها أن اللسسه تسسسأل فقسسط, بسسل ذنوبك يستر أن الله تسأل لي, لست
يسسسترها  أي)) الللذنوب يغفللر الله (( إن:  عنهسسا, فقسسوله يتجاوز وأن

عمسسوم, ؟ خصسسوص أو عمسسوم غصسسيغة السسذنوب, هسسذه عنها, وقوله ويتجاوز
.)) (( جميعا:  بقوله العموم هذا وأبكد  الذنوب
عسسز الله أثبتها التي المغفرة ) وهذه) جميعا الذنوب يغفر الله (( إن
فيمسسن ذنسسب لكسسل الجواب: نعم, شاملة ؟ ذنب لكل شاملة هي هل وجل

(( والللذين:  تعالى قوله إلى ترى عليه, أل الله تاب تاب من تاب, فكل
الللله حللرم الللتي النفس يقتلون ول آخر إلها الله مع يدعون ل
لله يضللاعف أثاملا يللق ذلللك يفعللل ومللن يزنلون ول بالحق إل

وعمللل وآمللن تاب من إل مهانا فيه ويخلد القيامة يوم العذاب
جمعسسوا ) فهؤلء) حسنات سيئاتهم الله يبدل فأولئك صالحا عمل

اعتسداء وهسو والزنسسا النفسسوس علسى اعتسسداء وهو النفس وقتل الشرك بين
اليسسة عليهسسم, وهسسذه اللسسه تسساب تابوا إذا ذلك ومع والخلق العراض على
يغفللر الله (( إن:  قسسال اللسسه التسسائبين, لن في أنها على العلماء أجمع

الله فقال التائبين غير التائبين, أما في فهي يقيد ) ولم) جميعا الذنوب
ذلللك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله (( إن:  فيهم تعالى
حقهسسم, فسسي الشسسرك يغفسسر ل الله بأن نجزم التائبين ) فغير) يشاء لمن
غفسسر, فللنسسسان شسساء وإن عذب شاء إن المشيئة تحت الشرك دون وما

حالتان: 
السسذنب, عظسسم مهمسسا الغفران ؟ حينئذ ذنبه حكم التوبة, فما الولى الحال
. التوبة الثانية: عدم الحال

...:  الطالب
دون ولسسو مرتسسب, الكبسسائر غيسسر الجسسواب الن إلسسى فهمنا ما : بكيف الشيخ

ل : الشسسرك نقسسول التوبسسة بسسدون تمسسام, يعنسسي المشيئة تحت نعم الشرك
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ذبكرناهسسا التي بالية المشيئة, ويستدل تحت الشرك دون قطعا, وما يغفر
ذلللك دون مللا ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله (( إن:  استشهادا

بالعاغصسسي, فسسإذا أنفسسسهم علسسى المسسسرفون بهسسا ) يسسستدل) يشاء لمن
). ) يشاء لمن ذلك دون ما (( ويغفرلك:  قالوا معصية عن نهيتهم
؟ لسسه يغفر أن الله شاء ممن أنك أنت تجزم بساطة: وهل بكل لهم نقول

العقوبة, وبكونسسك سبب فعلت الن خطر, وأنت على أنت الجواب: ل, إذا
وجل.  عز الله مشيئة إلى ضراجع أمر هذا لك يغفر

في ) أول) الرحيم الغفوضر هو إنه جميعا الذنوب يغفر الله (( إن
الكلمسسة هسسذه حسسذفت  لسسو)) الرحيللم الغفللوضر هو (( إنه بكلمة الجملة

هسسو الغفسسوضر, بكلمسسة هسسو هو, إنسسه ؟ الكلمة هي بدونها, فما الكلم لستقام
أو فصسسل عمسسادا, ضسسمير يسميها فصل, وبعضهم ضمير النحويون يسميها

 ؟ الضمير هذا فائدة هو الشأن, فما ضمير هو ما عمادا, ل
التوبكيسسد, الولسسى فوائسسد: الفائسسدة ثل ث الضسسمير هسسذا فسسي : إن يقولسسون
والصفة, مثسساله الخبر بين التمييز الثالثة الحصر, والفائدة الثانية والفائدة

: زيسسد قلسست فصل, لو ضمير هو في الفاضل, الضمير هو : زيد قلت : إذا
الفاضسسل يكسسون أن يحتمسسل الكلم, لكن استقام الضمير وحذفت الفاضل

؟ بكسسذلك الخبر, أليسسس هو الفاضل يكون أن منتظر, ويحتمل والخبر غصفة
الفاضسسل تكسسون أن وهو الول الحتمال الفاضل, اضرتفع هو : زيد قلت فإذا

 ؟ جماعة يا خبرا, واضح تكون أن الثاني, وهي الحتمال غصفة, وتعين
أول الفاضسسل, اسسستفدنا هسسو زيد ؟ التربكيب هذا من استفدنا الذي ما طيب
الفاضسسل, وثالثسسا هسسو فيه, زيد الفضل : حصر زيد, وثانيا في الفضل توبكيد

غصسفة, تكسون أن احتمال عندنا ليس الن والخبر, يعني الصفة بين التمييز
اسسسم هسسو هل العراب حيث الفصل, من ضمير في المعنى حيث من هذا
بصسسوضرة جسساء العراب, حرف من له محل ل حرف أنه الصحيح ؟ حرف أو

مسن له محل ل أنه على والدليل العراب, نعم من محل له السم, وليس
نتبللع (( لعلنا:  تعسسالى اللسسه قال القرآن وغير القرآن في بكثير العراب

غصسساضر العسسراب من له بكان إذا ) لنه) الغالبون هم كانوا إن السحرة
جسساء هو العراب, بل من محل له ليس خبر, ولكنه بعده وما الرفع محله
. فصل, نعم جاء أو عمادا

)  يقول) يعلمون ل أكثرهم (( ولكن:  السابق تعالى : قوله الطالب
الجنسسس, فكيسسف بالنسسسان المسسراد أن علسسى دللسسة فيسسه الحاشسسية: أن في

 ؟ بهذا استدل
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وهسسم يعلسسم مسن فيسه يعلمسسون, لن ل : أبكسسثرهم قال لما وجه : فيه الشيخ
غيسسر الجنسسس, لن المسسراد أن علسسى (أبكسسثرهم) يسسدل المؤمنسسون, فيكسسون

الكسسافر, هسسو الراجسسح أن هذا في القول لنا يعلمون, سبق ل بكلهم المؤمن
. مستكبر, نعم لكنه  يعلم من الكفاضر من : أن نقول أن هذا عن والجواب
؟ الشأن ضمير هو : ما الطالب
موجسسودا, وليسسس القصة على يدل الذي هو الضمير الشأن : ضمير الشيخ
محذوف.  يكون الغالب في الشأن ضمير

أوتيتسسه : إنمسسا قسسال النعمسسة جسساءتهم إذا المسسؤمنين من ناس : فيه الطالب
ن علم على أن يؤيسد اليمسان, فهسل ناقصسين ولكسن المسؤمنين عنسدي, م

؟ الكافر وليس الجنس بالنسان المقصود
الملة, عن مخرج بكفر بكافر هو المقالة, ما بهذه بكافر هو لكن : أي الشيخ
الملسسة, عسسن مخسسرج بكفسسرا بكافرا يكون بكافر, وقد المقالة بهذه : هو نقول
السسذي هسسو النعمة, وأنسسه هذه حصول في سبب له ليس الله أن اعتقد فإذا

للعسسراض أسسسبابها إلسسى النعم إضافة بكفر, لن فهو سبب أنه ل به حصلت
فيهسسا للسسه ليسسس النعمسسة هسسذه أن اعتقاد أو الله, وادعاء وهو المسبب عن

.  بالربوبية بكفر هذا علقة
...:  الطالب
السسذين من يقبلها, لكن الله فإن نصوحا توبة تبت : نقول: نعم, إذا الشيخ
العبسسد, ل فعسسل مسسن سسسيكون الذي المشكل نصوحة, لن توبته : إن يقول

موعسسوده حصل يرضى ما على العبد فعل وقع إذا الرب, فالرب فعل من
العبسسد, فعسسل هسسو إشسسكال محل يكون الذي الميعاد, لكن يخلف ل الله لن
فنحسسن ؟ الشسسرع فسسي ضرسسسم مسسا حسسسب علسسى نصسسوح توبة التوبة هذه هل

الريسساء من شيء عنده بلء, يكون النسان قلب في يكون قد نجزم, لكن
السسسباب, من ذلك وجل, وغير عز الله على المن من شيء عنده ويكون
الجنبية, لكنه المرأة نظر من مثل النسان نصوح, يتوب غير التوبة تكون

تقبسسل, ل ؟ تقبل ل أو تقبل الولى الجنبية, التوبة المرأة غمز من يتوب ل
مسسن مثل النسسسان ذنبسسه, يتسسوب جنس من هو الذي الذنب من تاب ما لنه
ولهسسذا  نصسسوح غيسسر الفضسسل, هسسذه ضربسسا مرابي ولكنه النسيئة ضربا الربا أبكل

فيسسه اختسسل التوبة, ومن مقبول فإنه نصوحا توبة الله إلى تاب : من نقول
.  التوبة مقبول فليس النصح
أسللرفوا الللذين عبللادي يللا (( قل:  وتعسسالى تباضرك الله : قالالشيخ
بالسراف المراد ) ما... ) الله ضرحمة من تقنطوا ل أنفسهم على
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فسسي الحسسد جسساوزا نعسسم, غصسسحيح ظلمسسوا ؟ أنفسسسهم, أيسسش على أسرفوا ؟
الطاعات.  جنبوها أو المعاغصي في أوقعوها بأن ضرعايتها, وذلك

اليسسأس, طيسسب أشسسد القنسسوط ؟  معناهسسا)) تقنطوا (( ل:  : قولهالشيخ
الله.  ضرحمة من تيأسوا يعني: ل

؟ قبلها مما  موقعها)) جميعا الذنوب يغفر الله (( إن: جملة: الشيخ
طيب.  ذبكرناها ما أظن

أجمسسع نعسسم التسسائبين, أي فسسي ؟ العصسساة عمسسوم في الية هذه : هلالشيخ
التائبين.  في أنها على المفسرون

تختلف, هي نعم أي ؟ حالهم ما نعم ؟ أخ يا حالهم ما التائبين : غيرالشيخ
 ؟ الختلف بكيف

...:  الطالب
. حالهم )) أحسنت, هذه يشاء : (( ... لمن الشيخ
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